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“Sepsis is internationaal
doodsoorzaak nummer 1”

J

aarlijks komen zo’n
10.000 patiënten met
sepsis op de IC terecht, van wie er een op
de drie overlijdt. Dat zijn
meer sterfgevallen door
sepsis dan alle patiënten met long-, borst- en
darmkanker bij elkaar.
Wat is sepsis precies?
Hoe kunnen we de bekendheid vergroten en
daardoor de overlevingskans vergroten?

Eén misverstand wil Peter Pickkers, professor intensive care
en voorzitter van de Stichting
SepsisNet Nederland, meteen
al uit de weg ruimen. In de
volksmond worden sepsis en
bloedvergiftiging nogal eens
door elkaar gehaald. “Er zijn
zeker raakvlakken, maar sepsis
en bloedvergiftiging zijn niet
helemaal hetzelfde. Het is goed
dat sepsis als aandoening meer
bekendheid krijgt.” Pickkers legt
uit wat sepsis precies is. “Het
is een ontregelde ontstekingsreactie van het lichaam op een
ziekteverwekker, meestal een
bacterie of een virus. Die reactie
is zo heftig dat organen minder
kunnen gaan functioneren, met
mogelijk overlijden tot gevolg.”
Tijdige diagnose cruciaal
Het is dan ook niet voor niets
dat er zoveel patiënten met
sepsis in het ziekenhuis en
op de IC belanden. Maar liefst
ongeveer 10.000 per jaar. “Dit
is overigens een getal van voor

de coronapandemie. Ernstige
covid valt ook onder sepsis, dus
het aantal patiënten is mogelijk hoger geworden. Een op de
drie van hen overlijdt, waardoor
het de voornaamste oorzaak
van overlijden is op de IC. En
internationaal is sepsis zelfs
doodsoorzaak nummer 1”, aldus
Pickkers. Met Stichting SepsisNet Nederland zet hij zich in om
sepsis beter bekend te maken,
bij het publiek en bij zorgverleners. Met als uiteindelijk
doel de overlevingskansen van
patiënten met sepsis te verbeteren en ook de kwaliteit van
leven van patiënten met sepsis
en hun naasten te verbeteren.
Een belangrijk middel om dit te
bereiken is een snellere herkenning van sepsis. Met een juiste
en tijdige diagnose kan immers
sneller met een behandeling
worden gestart. “Hoe meer die
ontstekingsreactie ontspoort,
hoe moeilijker het is om alles
weer in het gareel te krijgen.
Het is dus cruciaal sepsis in de
kiem te smoren.”
Let op de alarmsignalen
van sepsis
‘Just ask: Could it be sepsis?’

“Als je je erg ziek
voelt en twee of meer
alarmsymptomen
hebt, ga dan naar
je huisarts, die een
goede diagnose kan
stellen.”

In Engeland sloeg een grootscheepse campagne volgens
Pickkers de spijker op zijn kop.
“Door je vaker af te vragen of
iets sepsis zou kunnen zijn, zul
je meer gevallen opsporen.”
Nederland heeft echter ook iets
duidelijks bedacht: het acroniem
STOP. De afzonderlijke letters
verwijzen naar de alarmsymptomen van sepsis. “De S staat voor
een snelle hartslag of ademhaling. De T voor je temperatuur,
die bij sepsis ofwel veel te
hoog, ofwel veel te laag is. De
O voor het gevoel van onwel
zijn, bijvoorbeeld erg slaperig of
verward. De P ten slotte voor de
vaak heftige pijn die met sepsis
gepaard gaat. Let op, je hoeft
niet per se alle symptomen
te hebben bij sepsis, maar de
aanwezige symptomen moeten
wel ernstig zijn.” Pickkers wijst
erop dat je bij aanwezigheid van
twee of meer van de genoemde
kenmerken aan de bel moet
trekken. “Ga dan naar je huisarts, die een goede diagnose
kan stellen. Andersom geldt
trouwens ook dat als je de
alarmsymptomen niét hebt, je
ook niet om die reden naar de
huisarts hoeft. Zo ontlast je de
zorg.”
Behandelmogelijkheden
sepsis
In grote lijnen kan die huisarts
drie dingen doen: nog even afwachten, starten met het geven
van antibiotica – als de sepsis
van een bacterie lijkt te komen
– of doorverwijzen naar het
ziekenhuis. “In het ziekenhuis
zijn er verschillende behandel-

EXPERT
MARIËLLE LAGRO
STRATEGIC PARTNERSHIPS & VBHC LEAD NL BIJ BD
Waar kent de gemiddelde
Nederlander BD van?
“Stel je ligt in een ziekenhuis,
dan is de kans heel groot
dat je met oplossingen
of diensten van BD te
maken krijgt. Met onze
bloedafnamesystemen
bijvoorbeeld, of met onze
infuuspompen. We zijn bij
vrijwel elk ander onderdeel
van de ‘patiëntreis’ in de
zorgketen ook aanwezig
en voegen er waarde
toe. Wij ondersteunen
onze zorgpartners met
concrete oplossingen
voor de efficiëntie van de
zorg, de veiligheid van de
zorgmedewerker én van de
patiënt.”
Wat doet BD bijvoorbeeld
voor patiëntveiligheid?
“Wij hebben de krachten
gebundeld met het UMCG op
het gebied van sepsis. Sepsis
is een ziektebeeld met een
enorme impact, economisch,
maar zeker voor de patiënt
zelf. Veel mensen met sepsis
belanden op de IC en een
aanzienlijk deel overlijdt
zelfs. Een goede en tijdige
diagnose en behandeling zijn
dus cruciaal. Met het UMCG
brengen we het komende
jaar de huidige patiëntroute
voor sepsis in kaart. Daarbij
mogelijkheden, zoals medicatie
via het infuus. Maar ook vocht
of zuurstof toedienen is mogelijk. En op de IC ten slotte wordt
alles in het werk gesteld om de
organen te ondersteunen, zoals

is het UMCG de medischinhoudelijke expert, met een
databank Acutelines, die
veel relevante kwantitatieve
data biedt. Met deze data
kunnen wetenschappers
meer inzicht krijgen over
ontstaan en behandeling
van acute aandoeningen.
BD is verantwoordelijk voor
het in kaart brengen van
de zorglogistieke route,
met focus op efficiëntie,
veiligheid en richtlijnen in de
praktijk.”
Wat doen jullie met alle
verkregen inzichten?
“Wanneer de patiëntroute
in kaart gebracht is, kunnen
we ook verbeterpunten
inzichtelijk maken. Dat
kunnen heel praktische
interventies zijn, zoals het
anders organiseren van
onderdelen van de zorg.
Uiteraard gaan we dan na
implementatie ook meten of
die uitkomsten daadwerkelijk
verbeterd zijn.”
Meer informatie? scan de
QR-code:

met beademing of nierdialyse.
Er is niet één specifieke behandelmethode van sepsis. Wel is
duidelijk dat hoe sneller je erbij
bent, hoe beter. Let dus goed op
die alarmsymptomen.”
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“Het is niet uit te voeren, niet uit te leggen en niet te begrijpen”

M

et de petitie ‘Pas de
pensioenwet aan!’
wil een coalitie
van ouderenorganisaties
het parlement bewegen
het wetsvoorstel voor de
nieuwe pensioenwet nog
eens kritisch tegen het licht
te houden. John Kerstens,
voorzitter van de Koepel
Gepensioneerden: “Pensioen gaat ook over vertrouwen. En dat vertrouwen
komt met dit voorstel zeker
niet terug. Integendeel.”
De lange weg naar een nieuw
pensioenstelsel zou bij akkoord
van de Tweede en Eerste Kamer

“Een onderdeel van de
hele exercitie is behoud
van koopkracht. We
zien het niet terug.”

per 1 januari 2023 zijn beslag
moeten krijgen in de vorm van
een nieuwe Wet Toekomst
Pensioenen. Een jaar later dan
oorspronkelijk gepland. Dat is
niet zo verwonderlijk, het gaat
over zeer complexe wetgeving.
Wat speelt er?
Behoud van koopkracht
De wet zou tot een koopkrachtig
pensioen moeten leiden,” legt
John Kerstens uit. ”Maar doet
dat niet. De pensioenen zijn de
laatste 13 jaar niet geïndexeerd.
Sinds 2010 zijn aanvullende
pensioenen meer dan een kwart
minder waard geworden. Vanaf
nu moeten pensioenen weer
omhoog. Dat kan ook. Maar het
wetsvoorstel brengt dat dus niet
dichterbij. Er moet bovendien

John Kerstens
© Maartje Kuperus

iets aan die achterstand gebeuren. Dat is echt noodzakelijk.
Immers, als je met een slecht
pensioen instapt in het nieuwe
stelsel, blijft het een slecht
pensioen.”
Black box
De pensioenpot moet straks
eerlijk worden verdeeld over de
individuele pensioenpotjes van

alle deelnemers, zowel werkenden als gepensioneerden. “Er zit
1800 miljard euro in de Nederlandse pensioenpot,” aldus Kerstens. “Senioren moeten erop
kunnen vertrouwen dat bij die
verdeling rekening wordt gehouden met wat ze de afgelopen
jaren zijn misgelopen. Tot nu
toe is die verdeling echter nog
een black box. Dat kan natuurlijk
niet.”

krijgen over hun pensioen. Niet
alleen in de aanloop naar het
nieuwe stelsel, maar ook daarna. En dan niet op papier, maar
ook echt. Nu is voor hen alleen
een ‘hoorrecht’ voorzien en
geen echte medezeggenschap.
“Raar als het gaat om geld dat
je zelf hebt gespaard,” vindt
Kerstens. “De conclusie over
dit zeer complexe wetsvoorstel kan naar onze overtuiging
niet anders luiden dan: ‘Het is
niet uit te voeren, niet uit te
leggen en niet te begrijpen. En
het doet bovendien niet wat is
beloofd.”

Meer zeggenschap
Een laatste eis is dat gepensioneerden meer zeggenschap

» De petitie ‘Pas de pensioenwet aan!’ is een initiatief van de Seniorencoalitie, die bestaat uit Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Bij
het afsluiten van deze kopij stond de teller op meer dan 40.000. Ga naar pasdepensioenwetaan.nl om de petitie mede te ondertekenen.
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“Tijdige herkenning van vitaal bedreigde patiënten
is dé uitdaging van de acute zorg”

O

p de spoedeisende
hulp van een
ziekenhuis is
het vaak alle hens aan
dek. Patiënten komen
er met uiteenlopende
ziektebeelden. Soms
milde, soms zeer
ernstige. De ene keer met
duidelijke klachten, de
andere keer met vagere.
Herkenning is vaak lastig.
De innovatieve databank
Acutelines van het UMCG
moet deze acute zorg
verbeteren.

“Snelle en goede herkenning
van vitaal bedreigde
patiënten is dé uitdaging
van de acute zorg. Wat
kunnen we doen om de
patiëntveiligheid bij de acute
zorg te verbeteren?”, zegt
dr. Hjalmar Bouma, internist
acute geneeskunde in het
UMCG. Hij heeft, samen met
onder meer het medisch
hoofd van de spoedeisende
hulp prof. dr. Jan ter
Maaten en spoedeisende
hulp arts Ewoud ter Avest,
in 2020 de biodatabank
Acutelines opgericht. “Er is
al veel onderzoek gedaan
naar patiënten die op de
spoedeisende hulp komen
met een duidelijk beeld,
zoals een trauma, beroerte of
hartinfarct,” zegt Ter Maaten,
“maar er komen dagelijks
ook heel veel acuut zieke
mensen met een onduidelijk
beeld, bij wie niet meteen
duidelijk is wat er aan de
hand is. Zowel naar patiënten
die zich met een duidelijk
beeld presenteren, maar ook
naar hen waar niet meteen
duidelijk is wat er speelt,
doen we met Acutelines
onderzoek.”
Talloze data in Acutelines
Van al die mensen – met
een enorm breed palet
aan klachten – worden
gegevens verzameld. Dat zijn
enerzijds data die sowieso
al in het patiëntendossier
worden vastgelegd, maar
daarnaast ook antwoorden
op vragenlijsten en andere
specifieke data. Ter Avest:
“Denk bij dit alles aan
uitslagen van bloed- en
urineonderzoek, hartslagen bloeddrukgegevens.
Allerlei informatie over de
eerste uren van acuut zieke
patiënten.” Ook informatie
via zogeheten wearables die
patiënten mee krijgen tijdens
de ziekenhuisopname speelt
een belangrijke rol. “Met
bijvoorbeeld een horloge
kun je continu iemands

hartslag of zuurstofgehalte
meten, in plaats van enkele
keren per dag door een
verpleegkundige.” Big data
en slimme algoritmes zijn
belangrijk. Om die reden zit
er een heel multidisciplinair
team achter Acutelines, met
onder meer specialisten op
het gebied van kunstmatige
intelligentie, IT en techniek.
De state-of-the-art databank
is even breed als diep.
Bouma: “Van zo’n 4.500
patiënten hebben we nu in
Acutelines allerlei gegevens
vastgelegd, tot aan zeer
zeldzame presentaties op
de spoedeisende hulp aan
toe. Daarmee is het een
uiterst complete databank
die steeds verder gevuld
wordt, 24 uur per dag, 7
dagen per week.” Met tal van
nieuwe mogelijkheden in het
verschiet, want ook data van
huisartsen en ambulances
zouden in de toekomst
kunnen worden opgenomen.
Verbeteren
patiëntveiligheid
Het belangrijkste
doel van Acutelines is
uiteraard de acute zorg
en de patiëntveiligheid te
verbeteren. Ter Maaten:
“We begrijpen bij veel acute
ziekten nog onvoldoende
wie er risico loopt op
verslechtering, wie je wel
en niet moet opnemen in
het ziekenhuis en wat de
langetermijngevolgen zijn.
Om die reden verzamelen
we belangrijke informatie
over iemands achtergrond
en ervaren kwaliteit van
leven, zowel ten tijde van
presentatie op de SEH alsook
op lange termijn na ontslag
uit het ziekenhuis.” Met de

“Acutelines
werkt aan betere
herkenning van een
acuut zieke patiënt
en optimalisatie van
de behandeling om
uitkomsten op korte
en lange termijn te
verbeteren.”
bulk aan data kan daarnaar
met terugwerkende kracht
onderzoek worden gedaan.
Hoe presenteerde iemand
zich op de spoedeisende
hulp die later een bepaalde
acute ziekte bleek te hebben?
Acutelines staat ten dienste
van verschillende projecten,
ook weer over de volle
breedte van de acute zorg.
Ter Avest: “Zoals een project
naar de mogelijk schadelijke
effecten van een teveel
aan zuurstoftoediening
in het ziekenhuis. En een
project naar de meerwaarde
van echografie op de
spoedopvang. In de komende
jaren gaan we daar de
resultaten van zien.” Weer
een ander ziektebeeld waar
Acutelines bij kan helpen,
is sepsis. Dat is een heftige
ontstekingsreactie van
het lichaam op meestal
een bacterie of een virus.
Sepsis kan orgaanfalen en
uiteindelijk overlijden tot
gevolg hebben.
Tijdige herkenning sepsis
Wat voor veel acute ziekten
geldt, geldt voor sepsis
zeker: een snellere, betere
herkenning is van het
grootste belang. “Sepsis
komt ontzettend veel voor.

Bij ongeveer 2 procent van
alle ziekenhuisopnames
gaat het om mensen met
sepsis. Een kwart van hen
belandt op de intensieve
care (IC) en een deel komt te
overlijden. Daarmee is sepsis
een onderschat probleem,
ook omdat herkenning ervan
lastig is.” Tijdige herkenning is
even complex als essentieel,
en ook hier kan Acutelines
uitkomst bieden. Ter Maaten:
“Als we weten hoe iemand
die later sepsis bleek te
hebben, zich presenteerde bij
aankomst in het ziekenhuis,
kunnen we het stellen
van de diagnose mogelijk
verbeteren. Om deze reden
verzamelen we gegevens en
lichaamsmateriaal van veel
patiënten die zich op de SEH
presenteren, ook als vooraf
nog niet duidelijk is wat de
diagnose is.” Door de brede
scope van Acutelines heeft
het UMCG veel partners met
wie het samenwerkt, zo ook
in het specifieke geval van
sepsis. Bouma: “Samen met
BD en andere partners werken
we aan een betere herkenning
en management van een
patiënt met sepsis. We doen
met elkaar onderzoek naar

het huidige zorgproces bij
patiënten met verdenking
op sepsis, met als doel
elementen te identificeren
die wel en geen waarde
toevoegen aan dat proces.
Bijvoorbeeld: welke testen
die we nu doen spelen een
belangrijke rol in het tijdig
stellen van de juiste diagnose
en het starten van de
behandeling? Daarbij helpt de
grote hoeveelheid gegevens
in Acutelines van patiënten
die verdacht werden van
sepsis en het uiteindelijk
bleken te hebben. Maar ook
gegevens van mensen van wie
we de verdenking niet hadden
maar die toch sepsis bleken
te hebben. Met al deze data
optimaliseren we uiteindelijk
de patiëntveiligheid
door snellere herkenning
van sepsis, een betere
voorspelling van het
waarschijnlijke beloop ervan,
als ook door optimalisatie van
het zorgpad voor patiënten
met sepsis.”

cutelines
Bovenstaande getuigenis
werd verstrekt op vrijwillige
basis en zonder enige
vergoeding door een BDklant. BD, het BD Logo en
andere handelsmerken zijn
handelsmerken van Becton,
Dickinson and Company of
zijn dochterondernemingen.
© 2022 BD. Alle rechten
voorbehouden.

4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL
MODERNE LEVENSSTIJL: GEZONDHEID

Bekende klacht bij vrouwen nog altijd een taboe

G

ynaecoloog Alyde
de Kraker krijgt
heel veel vrouwen
met incontinentieklachten op het spreekuur bij
Bergman Clinics | Vrouw.
Tussen de 25 en 50 procent van de vrouwen
krijgt in haar leven met
urineverlies te maken.
Dat is in het dagelijks leven behoorlijk hinderlijk.
In de meeste gevallen is
het mogelijk de klachten
te verhelpen.
“Het geeft veel stress. Vaak
durft een vrouw de deur niet
meer uit, zonder dat ze heel
snel weet waar een wc is,”
vertelt De Kraker, gynaecoloog
bij Bergman Clinics | Vrouw.
“We horen heel vaak dat
iemand de klacht al best lang

heeft, maar niet naar een dokter durft. Dat die stap moeilijk
is. Achteraf hoor je dan: had ik
het maar eerder gedaan. Dan
vertellen ze het aan een vriendin, die vervolgens dezelfde
klachten blijkt te hebben. Het
is een behoorlijk taboe om
hulp te zoeken, terwijl in het
overgrote deel van de gevallen
forse verbetering of volledige
genezing mogelijk is.” Om te
concluderen: “Een succesvolle
behandeling kan een enorm
verschil maken voor hoe je in
het dagelijks leven staat.”
Stressincontinentie
Ongewenst urineverlies geldt
voor alle leeftijdscategorieën.
“Je hebt verschillende type
klachten, die bij verschillende
leeftijdsgroepen horen.” Bij
stressincontinentie is sprake
van urineverlies bij drukverhoging. “Het gaat mis bij hard
hoesten of lachen, onder het
sporten of bij het spelen en

achter de kinderen aanrennen.” Vaak is het een wat
jongere groep vrouwen, waarbij de klachten gerelateerd
zijn aan zwangerschap of de
bevalling.
Bij aandrangincontinentie
hebben vrouwen zomaar aandrang, waarna ze niet op tijd
het toilet bereiken. “Die groep
zie je bij het ouder worden
steeds groter worden.” Het is
behoorlijk ontregelend. “Als je
met de auto reist en je wordt
overvallen en verliest in één
keer je hele blaasinhoud, dan
is dat gênant en geeft dat
veel stress.” Bij een deel van
de vrouwen is sprake van de

“Het is een behoorlijk
taboe om hulp te
zoeken, terwijl er
vele behandelmogelijkheden zijn.”

gemengde variant, waarbij je
beide typen van urineverlies
hebt. Gelukkig zijn er voor de
verschillende varianten behandelingen. “In de meeste gevallen is het mogelijk de klachten
te verbeteren en vaak ook
helemaal op te lossen.”
Een ‘bandje’
“Het idee ‘het hoort erbij en ik
heb het maar te accepteren’
hoeft zeker niet,” benadrukt
De Kraker. “Bij het onderzoek
kijken we wat er eventueel
verder nog speelt. Heeft de patiënt een blaasontsteking, is
er een afwijking in de blaas of
een blaassteen? Eerst moet je
andere oorzaken uitsluiten. Bij
iedereen die met plasklachten
bij ons komt, checken we standaard hoe goed iemand uit
plast en of iemand leeg plast.”
Vooraf wordt gevraagd om
een dagboekje bij te houden.
“Dan ziet een patiënt dat ze
’s ochtends 300 ml heeft uit
geplast, maar overdag steeds
maar 50 ml uit plast en de
hele tijd aandrang heeft.”
Bij stressincontinentie is vaak
de bekkenbodem verslapt. Dat
kan verbeteren door bekkenbodemoefeningen. “Als
fysiotherapie geen verbetering
geeft, kan een operatie met
een ‘bandje’ onder de plasbuis
de klachten verhelpen.” Uit
onderzoek in Nederland blijkt
bijna een op de drie patiënten
(32%) klachtenvrij na fysiotherapie en 91 procent bij een
bandje. “Na dat onderzoek
mogen vrouwen zelf kiezen of
ze meteen een bandje willen.
Heb je een drukke baan en
kinderen, dan kun je besluiten
dat je niet voor de fysiotherapie gaat. Vrouwen die vooral
bij het sporten last hebben,

Bergman Clinics | Vrouw
Vrouw
Vrouw

Bergman Clinics | Vrouw biedt medisch specialistische zorg voor
vrouwen. In onze hooggespecialiseerde (uro)gynaecologische
focusklinieken kunnen vrouwen terecht voor de volgende zorgprogramma’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gynaecoloog Alyde de Kraker

kunnen soms ook geholpen
zijn met een incontinentietampon. Ook kunnen aanpassingen in levensstijl helpen.
Bijvoorbeeld stoppen met
roken, zodat vrouwen minder
vaak hoeven te hoesten, of
afvallen bij overgewicht.
Fysiotherapie is ook effectief
bij aandrangtherapie, waarbij
je juist leert je bekkenbodem
te ontspannen. “Er zijn ook
medicijnen om de aandrang
te verminderen of botox in
de blaas spuiten. Dat is een
middel wat de blaasspier
ontspant.” Ook kan een behandeling met een apparaatje bij
de enkel worden gedaan, dat
via neuromodulatie voor rust
in de blaas zorgt. Er is zelf een
pacemaker mogelijk die in de
rug wordt geplaatst bij ernstige vormen van aandrangincontinentie “Bij alles maak je
de afweging hoe erg iemands
klacht is en of de behandeling
bij diegene past. Je begint
meestal met de minst ingrijpende optie, met fysiotherapie. Bij een gemengde klacht
behandel je als eerste de
meest hinderlijke component.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Bergman Clinics | Vrouw heeft klinieken
in Alkmaar, Almere, Amsterdam,
Bilthoven, Den Bosch, Ede, Heerenveen,
Hilversum en Rijswijk.

blaasklachten
verzakking
bekkenbodemherstelpoli
abnormaal bloedverlies
Asherman Syndroom
vleesbomen
vulva klachten
buik- en bekkenpijn
menopauze en overgang
baarmoederhalsonderzoek bij afwijkend uitstrijkje
pijn bij het vrijen
anticonceptie
bekkenfysiotherapie

Contact
Gynaecologische klachten? Blijf er niet mee lopen! Neem gerust
contact met ons op via het telefoonnummer 088 9000 500.
Behandelingen worden 100% vergoed na verwijzing door de huisarts
of medisch specialist en bij medische indicatie.
Kijk voor meer informatie op www.bergmanclinics.nl/vrouw

Bergman Clinics | Vrouw werkt nauw samen
met de academische ziekenhuizen:
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Kijkt u ook zo graag
naar Omroep MAX?
Steun ons voor slechts € 8,50 per jaar
Wilt u ook dat wij programma’s zoals
MAX vakantieman, Tijd voor MAX en
Klassiekers met Kleinsma blijven
uitzenden? Als lid steunt u niet
alleen de omroep, u zorgt er
Ik STEUN
ook voor dat MAX opkomt
MAX
CHTS
voor uw belangen én u
VOOR SLE
krijgt interessante voordelen.
,50

JA

€8

Word ook lid!

R
PER JAA

Scan de QR
en ga meteen-code
naar
de site

Vanaf maandag 20 juni helpt
MAX vakantieman weer gedupeerde reizigers.

IKWORDLIDVANMAX.NL

0900 - 5555 000
€ 0,10 pm
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Voedingssupplementen:
de do’s & don’ts

V

oedingssupplementen zijn vooral
bedoeld als aanvulling op de dagelijkse voeding. Als je gezond bent
en gevarieerd genoeg
eet, voorziet je dieet al in
de behoefte aan vitamines en mineralen. Heb je
een gehaast leven, dan
kun je met het slikken
van voedingssupplementen tekorten vermijden.
Sommige groepen hebben
sowieso extra voedingsstoffen
nodig, zoals zwangere vrouwen (foliumzuur, vitamine D
en ijzer), jonge kinderen en
mensen met een donkere huid
(vitamine D). Vanaf je vijftigste jaar moet je extra vitamine D slikken om je botten en
spieren sterk te houden. Vitamine D bevordert de opname
van calcium, een bouwsteen
van je botten. Naast vitamine
D is dagelijks minstens 30 minuten bewegen net zo belangrijk voor sterke gewrichten.

Vegetariërs en veganisten
hebben extra eiwit nodig. Via
plantaardig eiwitten krijg je
minder aminozuren binnen
dan bij een dieet met dierlijke eiwitten. De aanbevolen hoeveelheid eiwit is in
principe 0,83 gram per kilo
lichaamsgewicht, maar voor
vegetariërs en veganisten is
die hoeveelheid respectievelijk 1,0 gram en 1,08 gram per
kilo lichaamsgewicht (bron:
Voedingscentrum).
Vitaminen en mineralen
Te veel is nooit goed. Dat
advies dat geldt voor vrijwel alles van wat je eet en
gebruikt. Bij supplementen
geldt dat bijvoorbeeld voor
de inname van vitamine A en
van vitamine B6, maar ook

Check altijd de
informatie op het
etiket of laat je
adviseren door een
deskundige.

voor magnesium. Als je meer
inneemt dan je lichaam nodig
heeft, kan dit je gezondheid
schaden. Daarom adviseert
het Voedingscentrum adviseert niet meer dan 100%
procent van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid van
een vitamine of mineraal te
nemen. Check daarom altijd
de informatie op het etiket
of laat je adviseren door een
voedingsdeskundige, zodat je
niet overdrijft.
Bij het kopen van voedingssupplementen via internet is
het zaak dat je weet van wie
je supplementen koopt. Het
beste kun je je supplementen
(online) kopen of bestellen
via een regulier Nederlands
bedrijf met een fysieke winkel.
Deze valt met zijn producten
onder het toezicht van de
de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA).
Daarmee voorkom je dat je
supplementen koopt met ongewenste stoffen of te hoge
doseringen.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

EXPERT
RENÉ VAN DER ZEL,
CEO EN FOUNDER
XXL NUTRITION
Hoe motiveer je jezelf?
“Ik heb altijd een
einddoel voor ogen.
Bijvoorbeeld dat ik er
strak uit wil zien in de
zomer. Dat probeer ik
te visualiseren. Dan zie
ik mezelf lopen en dan
denk ik ‘nog even door,
anders haal ik mijn doel
niet. Het is een methode
die vechtsporters ook
gebruiken in de training.
Die visualiseren de
wedstrijd, alsof ze op dat
moment in de ring staan.
Dat maakt je scherp bij
de training. Als ik later
op de dag, na m’n werk
nog wil sporten, gebruik
ik af en toe zogenoemde
‘pre workouts’. Daar
zitten cafeïne en andere
stofjes in. Dat geeft je
een spreekwoordelijke
‘trap onder je gat’ om
harder te trainen.”
Is er een verschil
qua supplementen
voor duursporters en

krachtsporters?
“Een duursporter heeft
een andere behoefte. Hij
heeft snelle koolhydraten
nodig, en hydratatie
met elektrolyten, om
kramp tegen te gaan.
Als krachtsporter heb je
daar weinig behoefte
aan. Voor de rest zijn
de producten die ze
gebruiken vrijwel
hetzelfde.”
En het verschil tussen
vrouwen en mannen?
“De supplementen voor
vrouwen zijn grotendeels
gelijk aan die van
mannen. Vrouwen hebben
wel soms behoefte aan
extra multivitaminen en
ijzer, omdat ze daar vaak
een tekort aan hebben
rondom hun periode.
Verder eigenlijk niet,
alleen in hoeveelheden.
Mannen hebben
meestal een grotere
caloriebehoefte.”

IN SAMENWERKING MET XXL NUTRITION

Supplementen, óók een goede aanvulling voor niet-sporters

O

p het moment dat
je sport, verg je
meer van je lichaam.
Dat vul je qua belangrijke voedingsstoffen niet
gemakkelijk aan met je
gewone maaltijden. Ook als
niet-sporter is het belangrijk dat je genoeg eiwit,
ijzer, vitaminen en andere
vitale stoffen binnenkrijgt.
De producten van XXL
Nutrition bieden de noodzakelijke aanvulling op je
dagelijkse maaltijden.
“Supplementen zijn gewoon
voeding, maar dan geconcentreerd en specialistisch,”
stelt CEO en oprichter van
XXL Nutrition René van der
Zel. “Voeding is de basis van
je dieet, maar groenten en
fruit bevatten steeds minder
voedingsstoffen. Daarom is
het verstandig om supplementen te nemen.” Als voorbeeld
noemt Van der Zel de groeiende groep mensen die bewust
kiest om geen vlees meer te
eten. “Het is belangrijk dat je,
als je sport en vegetariër bent,
erop let dat je genoeg ijzer,

vitamine B12, vitamine B1 en
eiwit binnenkrijgt. Vegetariërs
hebben 20% meer eiwit nodig
dan mensen die vlees eten.
Voor veganisten is dat zelfs
30% meer dan mensen die
vlees eten. Hetzelfde advies
geldt ook voor niet-sporters.
“De meeste mensen zijn niet
bewust bezig met hun eten.
Dan kan je je slechte eetpatroon compenseren met
supplementen.” Hij benadrukt
dat het daarbij vooral ook
om het gemak gaat. “Het zijn
makkelijke producten. Met één
shake heb je snel een dosis
hoogwaardige eiwitten binnen,
zonder dat je moeilijk hoeft te
doen met het uitrekenen hoeveel je nodig hebt. Of dat je
genoeg eiwitten binnen hebt
gekregen.”
Levensstijl
Eiwitten zijn bedoeld voor
versneld spierherstel. “Je
spieren bestaan uit aminozuren en eiwitten. Als je sport
en je belast je spieren door
het sporten, dan herstel je die
niet door een bord macaroni
te eten. Met koolhydraten kun
je wel prestaties leveren, maar
om te herstellen heb je eiwitten nodig.” Van der Zel legt uit
hoe krachttraining werkt om

en gezond eten. Onze personal
trainers bieden persoonlijk
advies. We willen mensen helpen.” Een voorbeeld is het blog
hoe je als vrouw gezond kunt
aankomen.
Gevraagd waar hij het meeste
trots op is, antwoordt Van der
Zel: “Dat we geen merk hebben
gecreëerd, maar een levensstijl
en beleving. Dat mensen op
events naar je toekomen en
roepen: ik ben al 10 jaar klant
en raadt het al mijn vrienden
aan. Dat we echte fans hebben, vind ik het mooiste.”

Cabo nam idempor
ehenimus ut earuptam
fugit pratur, omnis
exerrum que pero

het belang van eiwitten uit te
leggen. “Door rust en herstel,
met de juiste voeding, gaat
de spier overcompenseren,
zodat deze de volgende keer
niet meer overbelast raakt.
Daardoor wordt de spier een
beetje sterker en groter. Hoe
meer je sport, hoe meer je van

je lichaam vergt en hoe meer
je noodzakelijke bouwstoffen
moet aanvullen.”
“We zijn de specialist van
Nederland op het gebied
van sportvoeding. We vinden
het onze taak om mensen
te informeren over trainen,
gezondheid, motivatie, dieet

» De beste tips rondom trainen, voeding en gezondheid vind je op: xxlnutrition.com/kenniscentrum

Scan voor meer
informatie:
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Tekort zakelijke vierkante meters kans
voor vastgoedinvesteerder

I

nvesteringsmaatschappij Meerdervoort
bouwt gestaag aan een
portfolio van winkelgebieden en multi-tenant
kantoorgebouwen (bedrijfsverzamelgebouwen)
op strategische locaties
met groeipotentie. Een
voorbeeld is het recent
verworven Data Club
Offices in Amersfoort.
Wijnand Groenen van
Meerdervoort voorspelt
een oplopend tekort aan
zakelijk vastgoed door
bouwstops, regelgeving
en oplopende bouwkosten.

Het succes van de
vastgoedstrategie blijkt
uit de waarde van de
Meerdervoort-portefeuille.
Deze is in zeven jaar tijd
gegroeid van 2,5 naar 250
miljoen euro. Tot anderhalf
jaar geleden richtte de
investeringsmaatschappij
zich bij het aankoopbeleid
ook op huurwoningen, maar
door de prijsstijgingen en de
toename in regelgeving heeft
de investeringsmaatschappij
zich teruggetrokken uit
die markt, vertelt Groenen.
Hij zou graag in de
vrijesectorhuur stappen,
maar ziet onder het huidige
overheidsbeleid geen
haalbaar businessmodel. “We
gaan pas beginnen als de
regels veranderen.”
Vrije sector
“De overdrachtsbelasting
gaat van 8 naar 10,1 procent,
waardoor je bij een gebouw
van 1 miljoen euro per
transactie één ton kwijt
bent, en bij de verkoop
weer opnieuw. Iedereen met
verstand van de markt snapt
dat daardoor meer geld
dan de winst opgaat aan
belastingen.” Daarbovenop
wil het kabinet 90 procent
van de vrije sector reguleren
en komen de grote steden
met opkoopbescherming.
“Als je maximaal 1200
euro huur mag vragen,
draai je verlies en stopt
een verhuurder ermee.
De taak van corporaties
is om voldoende sociale
huurwoningen te bouwen
(tot 763,47 euro huur). De
taak van het bouwen van
middenhuurwoningen ligt
bij marktpartijen. Ga je
die markt reguleren met
huurplafonds, dan zal het

tekort aan huurwoningen met
bijbehorende wachtlijsten
alleen maar toenemen. De
prijs die je betaalt, is dat de
nieuwe generatie jongeren
niet meer kan wonen.” Hij
vervolgt: “Als je de markt
z’n gang laat gaan, dan lost
de markt het probleem op.
Maar als je de markt kapot
reguleert met wat er niet
mag en niet kan, dan krijgt
de markt geen kans om iets
te doen. Dát is wat er nu
gebeurt. De overheid kan en
gaat die 1 miljoen woningen
niet zelf bouwen.”
Zakelijk vastgoed
Anders dan de woningmarkt
zijn de vooruitzichten voor
zakelijk vastgoed juist
uitermate positief, verklaart
Groenen. “De bezettingsgraad
van zakelijk vastgoed lag zo’n
10 jaar geleden rond 80 à 85
procent. Nu is dat gestegen
tot 90 à 95 procent. Dat
loopt nog steeds verder op.
Tegelijkertijd zijn de vierkante
meterprijzen van zakelijk
vastgoed achtergebleven in
vergelijking tot de prijzen op
de huizenmarkt. De vierkante
meterprijzen van zakelijk
vastgoed en winkels liggen
nog steeds laag, soms op
het niveau van 2008,” vertelt
Groenen. Groenen verwacht
dat de huurprijzen verder
zullen stijgen. “Door de
schaarste aan grondstoffen,
de stikstofcrisis en alle regels
is nieuwbouw onbetaalbaar
aan het worden.”

De bezettingsgraad
van zakelijk vastgoed
ligt alweer ruim
boven de 90 procent.

Wat daar nog bovenop
komt, is de problematiek dat
netbeheerder Tennet in het
zuiden van het land nieuwe
bedrijfsterreinen niet meer
aansluit op het stroomnet.
“Dat geldt ook voor
projectontwikkelaars. Die
kunnen niet gaan bouwen.
Het betekent dat nieuwe
ondernemers het moeten
doen met zakelijk vastgoed
dat er al is. Onze verwachting
is dat kantoorruimte zo
schaars gaat worden, dat
grote prijsstijgingen mede
door inflatie onvermijdelijk
zijn.”
Risicospreiding
Meerdervoort investeert
in gerenoveerde
kantoorgebouwen uit de
jaren ’80. “Zo’n gebouw werd
rondom de eeuwwisseling
gesloopt om er een
energielabel-A-gebouw voor
terug te bouwen. Toen was
nieuwbouw of renoveren
ongeveer even duur, maar nu
is nieuwbouw drie keer zo
duur, áls je al de vergunning

krijgt om op dezelfde plek
een nieuw gebouw neer te
zetten. Dus moet je huurprijs
ook drie keer omhoog en dat
gaat niet. Bij renovatie kun
je wel nog tegen betaalbare
prijzen verhuren en kunnen
ondernemers door met
ondernemen.”
Een kantoorpand dat
Meerdervoort aankoopt,
herbergt vanuit
risicospreiding minimaal
tien verschillende huurders,
stelt Wijnand Groenen. “Als
een huurder vertrekt, staat
niet meteen je hele gebouw
leeg.” Voor een retailobject
geldt hetzelfde verhaal.
“We proberen de leegstand
altijd te minimaliseren. Als
je een winkelstraat met 20
winkels koopt, dan vallen
die winkeliers niet allemaal
tegelijk om.” Hij relativeert
de angst voor een recessie.
“Er is een historisch lage
werkloosheid en laag aantal
faillissementen. Iedereen
loopt te shoppen in de
winkelstraten. De inflatie is
een correctie op langdurige
geldcreatie door de ECB en
Fed. Uiteindelijk moet dat
gratis geld betaald worden.
De hoge inflatie is daarnaast
een inhaalslag die volgt
op de coronapandemie. De
oorlog in Oekraïne heeft de
onvermijdelijke inflatie nog
een extra zetje gegeven.”

Huidige investeringsmogelijkheden via
Meerdervoort:
Meerdervoort heeft onlangs
weer een nieuw object aangekocht, Data Club Offices in
Amersfoort. Huurders van dit
multi-tenant kantoorgebouw
zijn onder meer Heijmans en
Regus. Het complex bestaat
uit twee moderne kantoorgebouwen (bouwjaar 2002) met
een vloeroppervlak van ruim
15.000 m². De investeringsmaatschappij zoekt hiervoor
nog 8 miljoen euro en biedt
particuliere beleggers en zakelijke investeerders een rente van 6,25% in maandelijkse
uitkeringen. De minimale inleg
is 100.000 euro en de looptijd
van de investering is 3 jaar.

Meer informatie?
Scan de QR-code

» Neem voor meer informatie contact op met Relatiebeheer@Meerdervoort.com of 088-7704444 (afdeling Relatiebeheer).
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Op weg naar je pensioen is er vaak werk te doen

H

et bedrag dat
maandelijks op je
rekening wordt gestort vanaf je pensioendatum is altijd lager dan
je laatste salaris. Meestal
is het ook lager dan je
had gehoopt en verwacht. De belangrijkste
reden om je te verdiepen
in je pensioen kun je samenvatten in één woord:
vrijheid. Zodat je straks
een financieel zorgeloos
leven kunt leiden.
Om te weten te komen hoeveel pensioen je inmiddels
hebt opgebouwd en een indicatie van het bedrag waarop
je, als je tot je pensioen blijft

werken, ongeveer uitkomt
vind je op mijnpensioenoverzicht.nl. In dat overzicht is
ook de AOW-uitkering meegenomen, zodat er een redelijk
compleet beeld ontstaan van
je uitgangspositie. Is het te
verwachten pensioen niet
genoeg, bijvoorbeeld door een
pensioenbreuk, dan moet er
nog wat extra gebeuren. Dit
kun je op verschillende manieren vormgeven.
Spaardoel
Sparen voor je pensioen
begint met het vaststellen
van een spaardoel. Dat is te
herleiden tot één vraag: hoeveel geld heb ik straks nodig?
Vervolgen komen daar een
tweede vraag achteraan: hoeveel tijd heb ik (nog) om dat
bedrag te halen? Het wordt
makkelijker om je spaardoel

te bereiken als je zorgt dat
je vermogen groeit. Bij 5%
rendement per jaar groeit een
bedrag van € 1000 in één jaar
tot € 1.050; na twee jaar tot
€ 1.102,50 enzovoorts. Na 5
jaar is het bedrag zo aangegroeid tot ruim € 1.275! En
binnen 15 jaar is de oorspronkelijke inzet verdubbeld. Met
een spaarrekening waar je
(vrijwel) geen rente ontvangt,
kun je je vermogen alleen
laten groeien door een groter
bedrag opzij te zetten.

Sparen voor je
pensioen is te
herleiden tot één
vraag: hoeveel geld
heb ik straks nodig?

UITGELICHT

Meer keuze dan je denkt
Hoe wil jij later leven
als je niet meer werkt?
En welk inkomen past
daarbij? Natuurlijk leef
je nu, dus ben je niet zo
met later bezig. Maar
wie stelt je dan ooit dit
soort vragen?
Een pensioenvoorlichter
geeft geen advies,
maar maakt je
bewust van je situatie
en van je keuzes.
Pensioenvoorlichter
Ingeborg Maes van ABP:
‘We luisteren goed,
stellen de juiste vragen
en denken mee. Dan
gaat er vaak een wereld
voor mensen open,
zeker als we er ook een
berekening bij maken.’
Speelruimte
‘Ook op jongere leeftijd
loont het om je in
pensioen te verdiepen.

Levensstijl en vaste lasten
Hoeveel geld je na je pensioen nodig hebt, is afhankelijk
van je kosten en levensstijl.
Simpel gesteld, als je nu gewend bent om veel te reizen,
van theater houdt of een fanatieke golfer bent, dan weet
je dat je er met je ouderdomspensioen alleen niet komt.
Omgekeerd scheelt het als je

Beleg dicht bij huis met de
MKB-effectenbeurs van Nederland
Via NPEX beleg je al vanaf € 1000,- rechtstreeks
in het hart van de Nederlandse economie.
Onlangs genoteerde ondernemingen

Innr Lighting
8,25 %

BOB Autowas
8%

Image Building
8%

MTD
9%

Carver
7%

Obligatielening

Obligatielening

Obligatielening

Obligatielening

Obligatielening

Zeker als je samenwoont
en samen beslissingen
neemt voor later. Dat
begint bij het aanmelden
van de partner,
zodat je later ook
nabestaandenpensioen
krijgt. Wees je er ook
van bewust dat je
pensioen niet in beton
is gegoten. Je hebt
veel meer te kiezen
dan je denkt. Zo kun
je een deel van het
nabestaandenpensioen
uitruilen, en daardoor
meer pensioen
ontvangen. Je partner
ontvangt wel minder bij
overlijden, maar heeft
die dat dan ook nodig?
Een ander onderwerp is
‘kan ik eerder of later
stoppen met werken?’.
Stel ons dit soort vragen
op tijd, zodat je erover
in gesprek kunt met je
werkgever.’

hypotheek grotendeels is afgelost en je lage vaste lasten
hebt. Wat ook meespeelt: als
je eerder wilt stoppen met
werken, heb je een geldpotje
nodig om de tijd tot je pensioen te overbruggen.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Lees meer en download het
gratis informatiepakket op:

npex.nl/telegraaf

Of lees het artikel over beleggen
in Nederlandse groeibedrijven op:

npex.nl/groei
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“We waren beiden niet echt met geldzaken bezig”

H

oewel vrouwen
zich best een
beetje willen
verdiepen in hun
financiële situatie, stelt
een derde het toch
steeds uit. Zo’n 20%
weet gewoon niet hoe ze
het moeten aanpakken,
blijkt uit onderzoek.
Toch willen steeds meer
vrouwen iets doen aan
hun financiële vrijheid.
Waar moet je dan
beginnen? Twee stellen
vertellen over de gratis
training die ze volgden.
“Weet ik veel wat voor
geldtype ik ben”, lacht Stella.
“Dat was mijn eerste reactie
toen mijn vrouw Susan me
de e-learning liet zien. Ze
wilde dat we samen gingen
bekijken hoe we er nu en
straks voor staan. Gewoon,
omdat we dat allebei niet uit
onszelf doen. Dat vond ik wel
een fijne gedachte.”
Tegensputteren
“Stella is heel sociaal en
warm. Ze geeft alles weg als
anderen het nodig hebben”,
vertelt Susan. “Zelf zorg ik

iets beter voor mezelf dan
voor anderen, zeg maar,
haha! Maar dat blijft beperkt
tot af en toe tegensputteren
bij grote uitgaven. Ik heb
te weinig verstand van
geldzaken om ook het grote
plaatje aan te pakken. Totdat
een vriendin me wees op
deze e-learning. Dat paste
wel bij mij, ik moet echt stap
voor stap geholpen worden
om meer inzicht te krijgen.
Anders geef ik snel op.
Gelukkig nam Stella het ook
serieus en we zijn er samen
voor gaan zitten.”

Reality Check
De website RealityCheck is
gemaakt door pensioenfonds
ABP en bestaat uit een test,

Gevoel klopte niet
“Leuk, leuk… Nee leuk
was het niet. Wel nuttig”,
vindt Stella. “Want we
waren beiden niet echt met
geldzaken bezig. Ons gevoel
was dat het wel goed zat.
Door de e-learning kwamen
we erachter dat dat gevoel
niet helemaal klopte. We
staan nu veel meer stil
bij wat er in en uitgaat
en hebben meer overzicht
gekregen in onze geldzaken
van nu en straks. Voor het
eerst bouwen we elke maand
een klein buffertje op. Ik leef
nog wel steeds in het hier
en nu, maar heb hierdoor
wel meer rust als ik aan de
toekomst denk.”

ervaringsverhalen en tips.
Daarnaast vind je er een
gratis e-learning, een goede
start voor iedereen die meer
wil weten over zijn of haar
geldzaken. De e-learning
maakt je bewuster van je
eigen situatie en je gedrag,
als het om geldzaken gaat.
Zo kom je erachter of je
gevoel over je financiële
zelfstandigheid ook klopt met
de werkelijkheid. Je leert er
hoe je grip krijgt op je geld,
hoe je geldzaken beter kunt
regelen en wat je persoonlijke
kansen en valkuilen zijn. Al
meer dan 50.000 mensen
hebben de e-learning van
RealityCheck gevolgd.
Vanwege het succes is die
nu ook gratis voor vrouwen
én mannen die niet bij ABP
Stella en Susan

Eye-opener
“Onze droom is om later
een bed&breakfast te
openen in Italië. Daarom
gingen Susan en ik na de
e-learning in gesprek met
een pensioenvoorlichter
van ABP. De eerste eyeopener was dat we elkaar
niet hadden aangemeld als
partner. Daardoor hadden we
nog geen recht op elkaars
partnerpensioen. Verder
legde de pensioenvoorlichter
uit welke keuzes we hebben,
als we onze B&B-droom waar

Jolien en Thijs

» Weten hoe jij ervoor staat? www.realitycheck.nl

“Ik moet echt
stap voor stap
geholpen worden
om meer inzicht te
krijgen. Anders
geef ik snel op.”

willen maken. Het was af
en toe ingewikkeld, maar ik
ben blij dat we dat gesprek
hebben gehad. Het is fijn
om te weten hoe je er voor
staat, nu én straks.”
Jolien en Thijs
In een vrouw-man relatie kan
de traditionele rolverdeling
soms een belangrijke rol
spelen in het gebrek aan
financiële vrijheid van
de vrouw. Jolien en Thijs
hebben na het volgen van
de e-learning ook meer
balans gevonden.”Ik ben
na de geboorte van onze
kinderen veel minder gaan
werken”, vertelt Jolien.”Thijs
is ons hoofdinkomen, zeg
maar. Hij regelde ook al onze
geldzaken. Samen besloten
we dat het slim was om dat
meer in balans te brengen.”
Balans
“Ik kreeg via mijn werkgever
de realitycheck aangeboden”,

pensioen opbouwen.

vertelt Thijs. “Ik vond het
eerst wat vreemd om
te lezen over financiële
kwetsbaarheid. Tot ik
begreep dat het eigenlijk
over balans in een relatie
ging. Dat Jolien veel minder
pensioen opbouwt dan ik,
nu ze nog maar twee dagen
werkt. En dat ik later bijna
twee keer zoveel pensioen
ontvang dan zij. Tot die tijd
maken we alle financiële
keuzes natuurlijk samen.
Maar je wilt er niet aan
denken hoe ze er bij zit als
er onverwacht iets gebeurt
zoals een scheiding of als
ik ooit kom te overlijden.
Sinds we de e-learning
hebben gedaan doen we
onze geldzaken veel meer
samen, dat vind ik fijn. Jolien
kijkt toch anders naar geld
dan ik. En we hebben ook
meer balans gevonden in
de verdeling van zorgtaken,
omdat ik minder ben gaan
werken. Ook dat is winst!”

10 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL
MODERNE LEVENSSTIJL: PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Je bent nooit te oud om een
nieuwe STAP te zetten

D

e zomer is een goed
moment om te reflecteren op je werk
en na te denken over de
toekomst. Waar word je
enthousiast van? Welke
nieuwe uitdagingen wil
je nog oppakken? Welke nieuwe skills zou je
willen leren? Om succesvol te zijn en te blijven,
moet je blijven werken
aan je vakkennis en (soft)
skills. Dankzij het nieuwe
STAP-budget kun je subsidie aanvragen voor je
eigen scholing en ontwikkeling.

STAP staat voor STimulering
Arbeidsmarkt Positie. Het
STAP-budget is een nieuwe
subsidieregeling, waarbij je
jaarlijks maximaal 1000 euro
van je opleiding vergoed
krijgt. Elk jaar opnieuw kun
je dit bedrag aanvragen voor
het volgen van een nieuwe
opleiding of een cursus.
Bijvoorbeeld om nieuwe
vaardigheden te leren of
scholing te volgen voor een
andere functie. Op die manier
versterk je je positie op de
arbeidsmarkt en vergroot je
je kansen op leuk en passend
werk. Je kunt op verschillende
momenten in het jaar deze
subsidie aanvragen. 1 juli
aanstaande is de volgende
aanvraagronde.

zetten voor een opleiding of
het verdiepen van je vakkennis, maar bijvoorbeeld ook
voor een ontwikkeladvies of
loopbaanbegeleidingstraject. Bijna iedereen vraagt
zich wel eens af of het geen
tijd is voor een nieuwe stap.
Bijvoorbeeld omdat je in een
nieuwe levensfase belandt,
onvoldoende voldoening uit
je huidige werk haalt of je
behoeften veranderen. Een
werkcoach kan je helpen bij
vragen als: haal ik voldoende
energie uit mijn werk? Waar
liggen mijn kwaliteiten? Aan
welke skills moet ik nog werken? Hoe kan ik mijzelf verder
ontwikkelen in mijn huidige
werk? En misschien wel de
belangrijkste vraag: hoe zie ik
mijn leven over vijf jaar voor

EXPERT
ALAN VAN GRIETHUYSEN
CCO VAN DE
NPEX-EFFECTENBEURS

me, waar wil ik dan werken?
Door zelf of met een loopbaan- of werkcoach stil te
staan bij deze vragen, ontdek je waar je staat, wat je
belangrijkste kwaliteiten en
eigenschappen zijn en waar
je plezier van krijgt in je werk.
Het bied je de handvatten om
(samen) een ontwikkelplan
op te stellen en uit te welke
trainingen en opleidingen

Het gaat goed met de
NPEX-effectenbeurs
“Ondernemers met groeiambities en beleggers
weten ons te vinden.
Dat komt onder meer
omdat we merken dat
de interesse om te
investeren in grotere
MKB-bedrijven flink blijft
toenemen. Als NPEXeffectenbeurs zijn we
in 2014 gestart met ons
online handelsplatform
en sindsdien hebben
beleggers bijna €160
miljoen geïnvesteerd
in meer dan 50 grotere
MKB-bedrijven die op zoek
waren naar groeikapitaal.
Het is aantrekkelijk om te
beleggen in groeibedrijven
van eigen bodem.
Obligaties en certificaten,
uitgegeven door deze
gazelles, zijn soms al
vast onderdeel van de
beleggingsportefeuille
van particulieren en
niet alleen vanwege
het uitstekende
rendement. Obligatieen certificaathouders
kunnen hun stukken
verhandelen via het
online handelsplatform
van NPEX. Ze voelen zich
vanwege de kleinere
schaal nauw betrokken

Een werkcoach kan
je helpen bij vragen
als: haal ik voldoende
energie uit mijn
werk?

Ontwikkeladvies
Het STAP-budget kun je in-

je nodig hebt om je plannen
handen en voeten te geven.
En niet onbelangrijk: als je
een duidelijk doel voor ogen
hebt, wordt het een stuk

‘Dankzij de gesprekken met
mijn coach kwam ik in actie ’
Als Ariana een jaar als docent werkt, raakt ze overspannen.
De werkdruk is hoog, de verantwoordelijkheden zijn groot.
Ze besluit zich aan te melden bij Werkprikkel. Van haar
coach leert ze om niet te veel na te denken, maar vooral
hoe ze praktische en overzichtelijke stappen kan zetten.

‘Ik ontdekte waar ik blij van word en
wat ik belangrijk vind in mijn werk’
‘Ik vond het ontzettend fijn om het Werkprikkel traject te
volgen. De wijze les die ik eruit heb gehaald, is dat het nooit
erg is om hulp in te schakelen. Je hoeft niet alles zelf op
te lossen, soms is het fijn als iemand je op weg helpt.’

bij het wel en wee van
de ondernemingen. Dat
is totaal anders dan bij
een willekeurig AEX-fonds.
Tientallen ambitieuze
groeibedrijven kregen
via succesvolle uitgiftes
van obligatieleningen en
certificaten een notering
aan de gereglementeerde
NPEX-effectenbeurs. Want
wie belegt via NPEX weet
dat deze effectenbeurs
beschikt over een MTFvergunning van de
Autoriteit Financiële
Markten (AFM). NPEX
staat bovendien onder
doorlopend toezicht van
dezelfde AFM en van
De Nederlandsche Bank
(DNB).”
NPEX is 100% NL
“Bedrijven in de Hollandse
polder groeien en bloeien.
Dankzij de rol van de
NPEX-effectenbeurs wordt
er volop geïnvesteerd
in nieuwe technologie,
machines en in mensen.
De feiten en de resultaten
tot dusver spreken
voor zich. Vandaar mijn
optimisme. De NPEXeffectenbeurs is niet
meer weg te denken als
schakel tussen bedrijven
en beleggers.”
makkelijker om daar acties
aan te verbinden.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Al ruim
1.000
kandida
ten
gingen j
e
voor!

Ervaar jij net als Ariana
een hoge werkdruk en wil je
hier eens met een coach
over sparren?
Kijk op werkprikkel.nl/actie of scan de
QR-code en meld je direct aan voor
het gratis coachingstraject

MODERNE LEVENSSTIJL | 11
IN SAMENWERKING MET XXXXXXX

Als je de Schoonenberg
winkel uitloopt,
is de wereld weer van jou.
Maar loop onze winkel eerst maar eens binnen…

Mis niks meer
van een borrel.

Vergaderen via
je hoortoestel.

100% onzichtbaar,
haarscherp geluid.

Hoortoestellen worden steeds slimmer. Zo kan je je hoortoestel koppelen aan je
smartphone en direct bellen of spotify luisteren. Er is een waterdicht toestel waarmee
je gewoon kunt zwemmen en er zijn zelfs 100% onzichtbare toestellen. Je vindt ze
allemaal bij Schoonenberg, de expert in hoorinnovaties. We zeggen dan ook niet voor
niets: hier begint horen zoals je nog nooit hebt gezien. Ervaar zelf hoe onze innovaties
je kunnen helpen om helemaal mee te doen. Loop onze winkel maar eens binnen of
maak een afspraak.

Kijk voor de dichtstbijzijnde
Schoonenberg winkel op
www.schoonenberg.nl
of bel 088-932 43 58.

